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Poz. 606
UCHWAŁA NR V/32/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Nowe Miasteczko.
Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zmianami), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zmianami.), po
pozytywnym zaopiniowaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowe
Miasteczko stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XVI/119/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 22 marca 2016 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Nowe
Miasteczko.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowym Miasteczku

Anatol Komarnicki

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–2–

Poz. 606

Załącznik
do uchwały Nr V/32/2019
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 25 lutego 2019 r.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie
Gminy Nowe Miasteczko.
Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
zwanego w dalszej części regulaminu Przedsiębiorstwem oraz odbiorców usług korzystających z usług
z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowe
Miasteczko, zwanej w dalszej części regulaminu Gminą.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „ustawie" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1152 z późn.
zmianami). Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty wyższego
rzędu, w tym ustawa.
Rozdział 2.
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
§ 3. 1. Ilość wody dostarczanej Odbiorcom oraz ilość odprowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie
utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określa umowa.
2. Przedsiębiorstwo ma obowiązek dostawy wody do nieruchomości, o której mowa w umowie, zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia nieruchomości do sieci, o ciśnieniu umożliwiającym
użytkowanie wody nie mniejszym niż 0,2MPa i nie większym niż 0,6MPa, w granicach technicznych
możliwości świadczenia usług wyznaczonych m.in. strukturą i średnicą sieci, przyłącza oraz instalacji
wewnętrznej odbiorcy usług.
3. Przedsiębiorstwo zapewnia dostawę wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi
i o parametrach określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), w szczególności:
1) mętność - < 1 NTU
2) stężenie jonów wodoru (pH) - 6,5 - 9,5
3) żelazo - < 200 ug/l
4) mangan - < 50 ug/l
5) esecherichia coli - 0 jtk/100 ml lub 0 NPL/100 ml
6) enterokoki - 0 jtk/100 ml lub 0 NPL/100 ml
7) bakterie grupy coli - 0 jtk/100 ml lub 0 NPL/100 ml
4. Przedsiębiorstwo zapewnia dostawę wody w ilości nie mniejszej niż 0,5 m na jednego odbiorcę oraz
odbiór ścieków do oczyszczenia w ilości nie mniejszej niż 0,5 m na jednego odbiorcę.
5. Umowa może również ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez
Odbiorców.
6. W umowie Przedsiębiorstwo może zaniechać ustaleń dotyczących minimalnego ciśnienia, jeżeli
w wydanych warunkach przyłączenia do sieci zalecono Odbiorcy wyposażenie instalacji w urządzenie do
lokalnego podnoszenia ciśnienia.
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7. Wskaźniki charakteryzujące poziom usług, inne niż te, które są określane w przepisach ustawy oraz
w pozwoleniu wodnoprawnym, określają zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielane w drodze decyzji administracyjnej.
§ 4. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić:
1) zdolności dostawcze posiadanego przyłącza wodociągowego, zapewniając dostawę wody do Odbiorcy
w ilości ustalonej w umowie,
2) przepustowość posiadanego przyłącza kanalizacyjnego, zapewniającą odprowadzenie ścieków w ilości
określonej w umowie,
3) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
4) ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków z/do posiadanych przez
Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
5) budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym z wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji,
6) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym
przyłącza i zawarciu umowy. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli ilości
i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania
umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej.
Rozdział 3.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG
§ 5. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z odbiorcami nie mogą ograniczać praw
i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.
§ 6. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa,
skutkującej zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym Odbiorcą z zachowaniem
dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.
§ 7. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości,
która ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa.
2. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie
prawnym.
3. Do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa, Odbiorca pomimo wygaśnięcia prawa do korzystania
z nieruchomości, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez
Przedsiębiorstwo.
§ 8. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku
wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków
wielolokalowych.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:
1) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,
2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic
w odczytach wodomierzy lokalowych i wodomierza głównego oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz
Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat,
3) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym,
wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych,
4) w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać
informację techniczną określającą wymagania techniczne.
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§ 9. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie
umowy.
Rozdział 4.
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH
§ 10. Długość okresu obrachunkowego określa umowa.
§ 11. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy w chwili jej zawarcia aktualnie obowiązującą taryfę. O zmianie
taryfy odbiorcy informowani są poprzez wywieszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 12. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo
jest faktura.
2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające
z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz
odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.
Rozdział 5.
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI
§ 13. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek
o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej: imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy; adres do
korespondencji; w przypadku osób prawnych odpis właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji
podmiotu; określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług; określenie ilości
przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody; wskazanie
przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków
przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do
zastosowania urządzeń podczyszczających); opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub
z której będą odprowadzane ścieki w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania
i przeznaczenia; wskazania planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.
§ 14. Do wniosku osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci powinna załączyć aktualną
mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
§ 15. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci,
Przedsiębiorstwo w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku,
o którym mowa w § 16 i § 17 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o przyłączenie
nieruchomości do sieci, dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej". Dokument, o którym mowa powinien, co najmniej: wskazywać miejsce i sposób przyłączenia
nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej; określać maksymalną ilość wody dostarczanej do
nieruchomości z podziałem na poszczególne cele; określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych
z nieruchomości i ich jakość; zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna
przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić lub do
jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza; wskazywać okres ważności wydanych
warunków przyłączenia, nie krótszy niż dwa lata. Dokument, o którym mowa może określać: parametry
techniczne przyłącza; miejsce zainstalowania wodomierza głównego, wodomierza mierzącego ilość wody
bezpowrotnie zużytej lub urządzenia pomiarowego.
§ 16. Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci odrębnym przyłączem wodociągowym
i kanalizacyjnym.
Rozdział 6.
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
§ 17. Dostęp do usług wodociągowo – kanalizacyjnych uzależniony jest od :
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1) Istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych lub ujęcia realizacji takich urządzeń
w wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa;
2) Możliwości technicznych urządzeń Przedsiębiorstwa wynikających z technologii dostarczania wody
i odprowadzania ścieków, to znaczy możliwości pozyskania przez Przedsiębiorstwo wody nadającej się do
spożycia (wydajność źródeł wody) lub jej dostawy oraz możliwości odbioru i oczyszczenia ścieków;
3) Posiadania tytułu prawnego do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych o których mowa
w pkt. 1 przez Przedsiębiorstwo.
Rozdział 7.
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA
§ 18. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności
wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej" oraz z projektem przyłącza. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe
oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron. Odbiór jest wykonywany
przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace
zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.
§ 19. Po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez osobę ubiegająca się o przyłączenie
nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo uzgadnia termin odbioru, nie dłuższy niż trzy dni od daty pisemnego
zgłoszenia.
§ 20. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej: dane identyfikujące osobę
ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci i adres przyłącza; termin odbioru proponowany przez
osobę ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien
zawierać co najmniej: dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość,
elementy uzbrojenia); skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru; uwagi dotyczące różnic
pomiędzy projektem, a realizacją przyłącza.
Rozdział 8.
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, W TYM SPOSOBY ZAŁATWIANIA
REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI
ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW
§ 21. 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania odbiorców usług o planowanych przerwach lub
ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym.
2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować odbiorców usług, w sposób
zwyczajowo przyjęty o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas
ich trwania przekracza 12 godzin. W razie planowanej lub zaistniałej nieplanowanej przerwy w dostawie wody
przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody
poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.
3. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych w ust. 1
poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości.
§ 22. W przypadku niedotrzymania odpowiednich parametrów dostarczanej wody, Przedsiębiorstwo ma
obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty,
w szczególności w lokalnych środkach masowego przekazu i na swojej stronie internetowej.
Rozdział 9.
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, W TYM SPOSOBY ZAŁATWIANIA
REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI
ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW
§ 23. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania
i odprowadzanie ścieków;

przez

odbiorcę

usług

umowy

o zaopatrzenie

w wodę
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2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków
4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
5) planowanych przerw w świadczeniu usług.
2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków
przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Jeżeli prośba o udzielenie
informacji została przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi w tej samej formie
w terminie 30 dni od otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła,
iż informacja ma być udzielona w jednej z w/w form Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń
wymagających okresów dłuższych niż terminy wyżej wskazane, Przedsiębiorstwo przed upływem terminów
wskazanych informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny
termin udzielania odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia
złożenia prośby.
§ 24. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez
Przedsiębiorstwo, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.
2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej. Reklamacja zawiera co najmniej: imię i nazwisko/nazwę
firmy i adres odbiorcy usług; przedmiot reklamacji; przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
numer umowy; podpis odbiorcy usług.
3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym
jednak niż 14 dni od dnia jej wniesienia. W szczególnych przypadkach wymagających dodatkowych ustaleń
termin może być wydłużony maksymalnie do 30 dni po uprzednim zawiadomieniu reklamującego.
4. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.
5. Odpowiedź na reklamację odbiorcy powinna zawierać:
1) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji,
2) uzasadnienie faktyczne i prawne rozstrzygnięcia,
3) w przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji - pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń przez
sądem powszechnym,
4) w przypadku uwzględnienia reklamacji - informację o wysokości należności przysługującej odbiorcy
i sposobie jej rozliczenia.
§ 25. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym: aktualnie
obowiązujące na terenie Gminy Nowe Miasteczko taryfy cen i stawek opłat; tekst Regulaminu obowiązującego
na terenie Gminy Nowe Miasteczko; tekst jednolity ustawy. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia
w/w dokumentów poza swoją siedzibą, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy w chwili jej
zawierania aktualnie obowiązującej taryfy.
Rozdział 10.
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE
§ 26. Woda do celów przeciwpożarowych jest w szczególności dostępna z urządzeń wodociągowych
posiadanych przez Przedsiębiorstwo, w tym z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci
wodociągowej.
§ 27. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na
podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej lub upoważnionego pracownika
gminy w umownie ustalonych okresach.
§ 28. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest
dostarczana dla innych odbiorców usług, jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu
informacje o ilości wody pobranej.

